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TenneT en Enexis gaan een nieuw 380/150/20 kV hoogspanningsstation bouwen in de 

omgeving van Halsteren. Deze sluiten we met een ondergrondse 150 kV-kabel aan op een 

nieuw 150/20 kV-hoogspanningsstation nabij Zierikzee. Zo verbinden we Schouwen-Duiveland 

met het bestaande landelijke hoogspanningsnet én ontstaat er ook in West-Brabant en Tholen 

ruimte voor groei van duurzame initiatieven. 

 

Stand van zaken hoogspanningsstation Halsteren 

Op maandag 17 oktober vond de tweede werksessie voor omwonenden, perceeleigenaren en 

andere belanghebbenden plaats over de landschappelijke inpassing van hoogspanningsstation 

Halsteren. Tijdens de sessie presenteerden de landschapsarchitecten van CB5 een eerste 

schetsontwerp voor de inpassing van het station. Daarin hebben ze geprobeerd zoveel mogelijk 

wensen en verzoeken die de belanghebbenden eerder hebben ingebracht, mee te nemen. In de 

schetsontwerpen gaan we nu uit van een ophoging van het station met 2 meter. De variant met 

het station op maaiveld of verdiepte ligging met een dijk eromheen, wordt op dit moment 

onderzocht op haalbaarheid. Ook wordt nog onderzocht of het station in een andere vorm iets 

noordelijker richting Gemaal de Pals kan komen te liggen.  

De tijdens de tweede werksessie ingebrachte opmerkingen en suggesties worden verwerkt in 

nieuwe schetsontwerpen voor de landschappelijke inpassing. Daarnaast zijn TenneT en Enexis 

nog persoonlijk in gesprek met perceeleigenaren van gronden die we mogelijk nodig hebben voor 

de landschappelijke inpassing van het station. In januari vindt een derde, laatste werksessie 

plaats. Het streven is om in de loop van het voorjaar de ruimtelijke procedure te starten. Het plan 

komt dan ter inzage te liggen bij de gemeente Bergen op Zoom. Bent u het niet eens met 

bepaalde onderdelen van het plan? Dan kunt u op dat moment een officiële zienswijze indienen.  

Dinsdag 18 oktober bracht een groep (burger)raadsleden van de gemeente Bergen op Zoom een 

werkbezoek aan TenneT op locatie hoogspanningsstation Rilland. De raadsleden kregen een 



rondleiding op het hoogspanningsstation en werden bijgepraat over het proces en de 

planvorming. 

Meer informatie: https://www.tennet.eu/halsteren  

 

Stand van zaken hoogspanningsstation Zierikzee 

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft op 23 december 2021 een besluit genomen 

over de locatie van het nieuwe hoogspanningsstation te Zierikzee. Na dit besluit heeft een 

verfijning van deze locatie plaatsgevonden, als onderdeel van de nieuwe gemeentelijke 

gebiedsvisie Zuidoostflank Zierikzee. In het gebied is onder andere uitbreiding van de bestaande 

bedrijventerreinen voorzien, een reservering voor een ontsluitingsweg en een ruime 

landschapszone. Daarom wil de gemeente het station één perceel zuidelijker positioneren dan 

eerder voorzien, ter hoogte van het middengedeelte van de Straalweg. Op die manier komt het 

station aan de buitenste rand van het toekomstige bedrijventerrein te liggen.  

De gebiedsvisie Zuidoostflank Zierikzee ligt momenteel ter inzage bij de gemeente Schouwen-

Duiveland. Na de jaarwisseling hakt de gemeenteraad de knoop door. Parallel aan dat proces 

bereiden TenneT en Stedin de ruimtelijke procedure voor de realisatie van het 

hoogspanningsstation voor. Vanwege de samenhang met de gebiedsvisie, doen we dat in nauw 

overleg met de gemeente. Daarnaast gaan we de komende periode in gesprek met 

perceeleigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden over de landschappelijke inpassing 

van het station.  

Meer informatie: https://www.tennet.eu/zierikzee  

 

Kabeltracé definitief 

Onlangs is het ondergrondse 150kV kabeltracé definitief vastgesteld. Dit tracé wordt de komende 

maanden verder onderzocht. Er vinden veld- en bodemonderzoeken plaats om onder andere de 

bodemgesteldheid in kaart te brengen. Hiervoor is wel toestemming nodig van de 

grondeigenaren. Hierover vinden momenteel gesprekken plaats.  

Aan het definitieve tracé is een intensief proces voorafgegaan met de eigenaren van de percelen 

die geraakt worden door de kabel. Zij zijn al in een vroeg stadium betrokken bij de zoektocht naar 

een tracé dat technisch haalbaar is en zo min mogelijk belemmerend voor de omgeving. 

Allereerst heeft TenneT in mei en juni van dit jaar groepsgespreken gevoerd waarin de 

grondeigenaren feedback hebben kunnen geven op het tracé. Het tracé is daarop op 

verschillende punten aangepast. Een terugkoppeling daarvan vond plaats in juli in twee 

bijeenkomsten op Tholen en op Schouwen-Duiveland.. Tot slot is er op individueel niveau overleg 
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gevoerd met meerdere grondeigenaren. Ook dat heeft geleid tot diverse wijzigingen op 

perceelsniveau.   

Al met al is TenneT zeer tevreden over het resultaat. Het intensieve overleg met de 

perceeleigenaren heeft geleid tot een logischer en efficiënter tracé. De kans dat er later in het 

project nog ingrijpende veranderingen moeten worden doorgevoerd is nu kleiner. 

Meer informatie: https://www.tennet.eu/zierikzee-halsteren  

 

Uitspraak bouwvrijstelling stikstofdepositie 

Woensdag 2 november jl. heeft de Raad van State geoordeeld dat de generieke bouwvrijstelling 

die we in Nederland hanteerden voor tijdelijke stikstofuitstoot tijdens een bouwfase, niet voldoet 

aan het Europese natuurbeschermingsrecht. We vallen daarom terug op de spelregels die golden 

voordat de bouwvrijstelling in werking trad. Dit betekent dat per project moet worden onderzocht 

wat de gevolgen zijn van stikstofuitstoot in de bouwfase voor beschermde natuurgebieden. 

Duidelijk is dat het waarschijnlijk grote invloed zal hebben op de planning van de energie 

infrastructuurprojecten die noodzakelijk zijn voor het welslagen van de energietransitie. De exacte 

gevolgen van de uitspraak voor dit project worden nu nader bekeken. 

 

Contact 

Heeft u vragen over het project? Neemt u dan contact op met onze omgevingsmanagers. Dat kan 

per mail via netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu of telefonisch:  

• Hoogspanningsstation Halsteren en de bovengrondse verbinding daarvan naar het 

hoogspanningsnet: Peggy Steenbergen: 06-55236457  

• Hoogspanningsstation Zierikzee: Alex Meertens: 06-28085183  

• Kabeltracé: Matti Baggerman: 06-28085604  

 

Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?  

Stuur dan een e-mail naar netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu 
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